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ROFFELTJE

>

Met je voeten op de aarde
Met je voeten op de aarde
sta je starend naar de lucht.
En wacht je op wat gaat komen
op wat hoop en toekomstdromen
voor jezelf en voor de aarde
die al zo lang wacht en zucht.

Met je voeten in de aarde
sta je stevig op de grond.
Maar wie loslaat en durft vragen,
die wordt door Gods Geest gedragen.
Die kijkt verder dan de aarde,
dan de grond waarop hij stond.

Met je voeten op de aarde
kun je in de wolken zijn,
krijg je lucht en nieuwe dromen,
zweef je weg om terug te komen,
om te werken aan een aarde
zonder haat en zonder pijn.
Een gedicht uit ‘Kiezels’
Steentjes voor geloofsopvoeding thuis.

Directie
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Een periode, waarin besluiten worden
genomen over de schoolloopbaan van uw kinderen. Een periode ook, waarin het team van de school
bezig is om de groepsverdeling voor het komende schooljaar in elkaar te puzzelen. Het is inderdaad
soms letterlijk puzzelen. Gelukkig komen we er altijd uit. Helaas voor u moet ik de spanning er nog
even in houden. We hebben het plaatje nog niet helemaal rond, maar ik ga er van uit, dat de
groepsverdeling in de volgende Roffel gepresenteerd kan worden.
Twee weken voorafgaand aan de meivakantie heeft groep 8 meegedaan aan de Eindtoets
Basisonderwijs. Ik had vertrouwen in een goede afloop en ben in dat vertrouwen niet beschaamd. De
kinderen hebben goed gepresteerd en hebben behoorlijk boven het landelijke gemiddelde gescoord.
Ik heb u een tijdje terug geïnformeerd over de manier, waarop sommige jeugdigen uit de buurt met
eigendommen en terrein van de school omgaan. Het is heel lastig om die situatie op te lossen, omdat
het schoolplein “openbaar speelterrein” is. Omwonenden hebben last van de overlast en wanneer
men de moed heeft er wat van te zeggen, kan de reactie van de jeugdigen soms heel bedreigend zijn.
Ik ben blij, wanneer ouders voor de school op komen. In dit geval is er zelfs door Carina Post, moeder
van Doutzen Drenth, een petitie gestart. Ik druk hieronder het stukje uit “Ermelo van Nu” af. U heeft
onderaan ook de gelegenheid de petitie te ondertekenen.
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Avondvierdaagse
Van 1 t/m 4 juni wordt de jaarlijkse Avondvierdaagse in Ermelo gehouden. Onderaanj deze Roffel
kunt u alle benodigde informatie over dit wandelfestijn en het schenkrooster vinden.
Donderdag 28 mei krijgen de kinderen de routeboekjes mee naar huis.
We hopen op een fijne Avondvierdaagse!!
Ik wil Jolanda Duits, Wilma de Vries, Marieke de Leeuw, Marion van der Sar en Marjo Foppen
hartelijk danken voor de organisatie van de A4D op school.

Oudertevredenheidsonderzoek
Vorige week heeft u via uw mailadres een uitnodiging gekregen om een vragenlijst over de school in
te vullen. De resultaten van dit onderzoek nemen we mee in het beleid van de school. Het invullen
kost u ongeveer 10 à 15 minuten. De verwerking van de vragen gebeurt absoluut anoniem en uw
privacy is gewaarborgd. Het is voor ons heel belangrijk, dat u de lijst invult. En willen u dan ook
nadrukkelijk vragen aan de peiling mee te doen. Uiteraard krijgt u van ons via de Roffel de uitslag te
horen.
Het meedoen aan de enquête gebeurt anoniem, maar ik krijg wel te horen, hoeveel procent de lijst al
heeft ingevuld. Op dit moment hebben 51 van de 141 ouders de lijst ingevuld. Dat is 36%. Om de
uitslag van de enquête representatief te laten zijn, is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de lijst
invullen. Mocht u hem nog niet hebben ingevuld, dan wil ik opnieuw een beroep op u doen, dat
alsnog te doen.
Voor eventuele vragen ben ik uiteraard bereikbaar
Hielke Sybesma

Scholen draaien zelf voor schade op
ERMELO - Verschillende scholen ondervinden de laatste tijd veelvuldig last van vandalisme. Er wordt
veel op de schoolpleinen en aan de gebouwen vernield. Daar moet een eind aan komen. Frank Snoek
vraagt om een hek en camera’s.
Tijdens de commissievergadering van maandagavond vroeg SGP-raadslid Frank Snoek aan de
burgemeester André Baars, die de portefeuille veiligheid beheert, welke maatregelen de gemeente
hier in gaan nemen. Hoewel Snoek met name sprak over de vernielingen aan de Augustinusschool
geldt dit ook voor andere scholen. André Baars: ,,De gemeente is regelmatig in overleg met de
scholen. De politie controleert veelvuldig en ik weet dat de politie ook regelmatig bekeurd. Dat zie ik
terug in de rapportages.’’ Snoek vroeg de burgemeester wie de rekening moet betalen van deze
vernielingen en of de gemeente geen hekken om de pleinen zou moeten zetten en voor extra
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beveiliging kan zorgen. Dat was Baars niet met hem eens. ,,De rekening voor reparatie is sowieso
voor de school zelf. De school krijgt daar immers middelen voor, en kan zelf de verzekering
informeren.’’ Het plein afsluiten lost wat de burgemeester betreft niets op. ,,We willen juist bewust
de pleinen open houden zodat de kinderen uit de buurt na schooltijd kunnen spelen. Het is immers
een openbare ruimte,’’ aldus Baars. ,,De scholen moeten zelf voor extra beveiliging zorgen,
bijvoorbeeld door camera’s op te hangen. Dat doen enkele scholen al. Overigens doet de politie
hierin haar best, die gaat bijna dagelijks een aantal keren surveilleren, ook ’s avonds. Maar ik lees ook
vaak in de rapportage dat er dan niemand wordt aangetroffen. Mocht de politie vandalen aantreffen
dan wordt er niet meer gewaarschuwd, maar direct een proces verbaal uitgeschreven.’’

Petitie
Bij de Koningin Julianaschool zijn ouders en omwonenden het ook meer dan zat. Ze ondervinden veel
last van hangjongeren die zinloos andermans spullen vernielen. Carina Post is maandag in gesprek
geweest met de directie van de Kon. Julianaschool en is op internet een petitie gestart. De
schooldirectie staat achter haar besluit voor een petitie ,,Jongelui gebruiken het schoolplein als
hangplek. Daar heb ik niets op tegen, maar wel wanneer er ieder keer dingen vernield worden,
voorwerpen in brand worden gestoken, speeltoestellen sneuvelen en ramen worden ingegooid.
Meerdere keren is de politie gebeld. Die komen dan niet of zijn te laat.’’ Als deze jongeren worden
aangesproken op hun gedrag, dan worden de vreselijkste verwensingen geuit. Post: ,,De school wil
graag een hek om het plein maar krijgt van de gemeente geen vergunning. Dat is omdat het
schoolplein een openbare gelegenheid is en daarnaast hangt er een bord dat aangeeft dat personen
boven de twaalf jaar er geen toegang hebben. Dat moet volgens de gemeente genoeg zijn.’’
Afgelopen week, tijdens de schoolvakantie heeft Post verschillende voorwerpen van het plein
verwijderd omdat er anders vernielingen mee zouden worden aangebracht. Ook tijdens Oud en
Nieuw werden er op het schoolplein speeltoestellen vernield. Toen hebben kinderen, ouders en
omwonenden zelf de zaak opgeruimd en gerepareerd. Post, die zelf een dochtertje op deze school
heeft en ook dicht bij school woont, ondervindt regelmatig zelf ook overlast. ,,Ik heb besloten om nu
zelf maar actie te ondernemen. De kinderen zijn er de dupe van en ik ben het ook meer dan zat. Er
moet een hek om het schoolplein komen, zoals het bij meerdere scholen in Ermelo is,’’ aldus Post. De
informatie over het tekenen van de petitie komt volgende week in de schoolkrant zodat ouders de
petitie kunnen tekenen. Men kan hier de petitie tekenen.
Belangrijke data
Datum

Activiteit

25 mei
26 mei

2e Pinksterdag
10-minutengesprekken
19.30 uur OC-vergadering
Avondvierdaagse
Roffel 17 uit
Studiedag. Alle kinderen vrij.
19.30 uur MR-vergadering

1 t/m 4 juni
4 mei
5 juni
8 juni
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Info Avondvierdaagse 3 en 6 kilometer
Aan de ouders/verzorgers
Hierbij vindt u de richtlijnen voor een fijne avondvierdaagse m.n. voor de 3 en 6 kilometer.
Leerlingen die meelopen krijgen maandag 1 juni instructie van de leerkracht.
De meelopende leerkracht zal aan verschillende ouders vragen een hesje te dragen tijdens
de loop. Uw taak is dan vooral letten op veiligheid en zorgen dat de groep bij elkaar blijft!
Andere regels zijn nog:
 De kinderen moeten op het DVS terrein achter de hekken blijven en daar beslist niet
op gaan zitten.
 De begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun kind.
 Wilt u erop toezien, dat er geen rommel op straat wordt achtergelaten.
 Kinderen lopen bij hun begeleiders op de weg, stoep, niet in tuinen e.d.
 Wilt u opletten bij het oversteken, vooral bij het spoor. Wilt u zo min mogelijk gaten in
de groep laten vallen, zodat een groep met behulp van de verkeersgroep in een keer
kan oversteken.
Eventuele calamiteiten worden gemeld aan de meelopende leerkracht.
Het startnummer voor de 3 - 6 en 9 kilometer is nummer 8
Let op!!
De deelnemers van de 3 km verzamelen zich de laatste avond op de Chevalierlaan, vanaf
de kruising bij de Immanuelkerk in de richting van de achterzijde gemeentehuis. Daar stellen
de groepen zich op voor de intocht. Alle afstanden komen daar bij elkaar en de intocht zal
vanaf daar vertrekken.
WE STARTEN DUS NIET MEER VANAF DE BREZAN!!!
Verdere informatie is te vinden in het boekje dat uw kind mee naar huis krijgt.
Wanneer er dan nog vragen zijn kunt u bij de leerkracht terecht.
Wilt u de shirtjes dinsdag 9 juni weer schoon inleveren bij de leerkracht?
We rekenen op een hele fijne avondvierdaagse!
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Info Avondvierdaagse 2015 groep 5, 6 en 7

9 kilometer

Aan de ouders/verzorgers
Hierbij vindt u de richtlijnen voor een fijne avondvierdaagse m.n. voor de 9 kilometer.
Leerlingen die meelopen krijgen maandag 1 juni instructie van de leerkracht.
Het startnummer voor de 3 - 6 en 9 kilometer is nummer 8
De meelopende leerkracht zal de hesjes uitdelen en weer innemen.
Uw taak is letten op veiligheid en zorgen dat de groep bij elkaar blijft!
Andere regels zijn nog:
 De kinderen moeten op het DVS terrein achter de hekken blijven en daar beslist niet
op gaan zitten.
 De begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun kind.
 Wilt u erop toezien, dat er geen rommel op straat wordt achtergelaten.
 Kinderen lopen bij hun begeleiders op de weg, stoep, niet in tuinen e.d.
 Wilt u opletten bij het oversteken, vooral bij het spoor. Wilt u zo min mogelijk gaten in
de groep laten vallen, zodat een groep met behulp van de verkeersgroep in een keer
kan oversteken.
Eventuele calamiteiten worden gemeld aan de meelopende leerkracht.
De ouders van onderstaande kinderen lopen mee, alles weergegeven in een rooster.
54 leerlingen, 10 ouders lopen mee en een leerkracht.
2 ouders vooraan, 2 achteraan en 6 in het midden. Alle ouders dragen een hesje.
Maandag:
1.
Maarten Jansen
2.
Jop van Asselt
3.
Thom Deurne
4.
Femke Jousma
5.
Jefta Reinbergen
6.
Mike de Jong
7.
Kaya Schuur
8.
Guusje Lankman
9.
Joshian Bieringa
10.
Paul Beljaars

Woensdag:
1.
Sven Vliek
2.
Maarten Jansen
3.
Jannike Timmer
4.
Mathijs Beerling
5.
Cera Hulshof
6.
Tycho Draaisma
7.
Kaya Schuur
8.
Suzan Hop
9.
Mirte Bannink
10.
Mike van Kuijl

Dinsdag:
1.
Mavra Tomassen
2.
Sven Vliek
3.
Floor Schuur
4.
Quin Kleefman
5.
Pieter Brouwer
6.
Saskia van de End
7.
Mathijs Beerling
8.
Niels Ringelberg
9.
Tycho Draaisma
10.
Jannike Timmer

Donderdag:
1.
Floor Schuur
2.
Quin Kleefman
3.
May Tijl
4.
Anniek Kannegieter
5.
Erben Maaskant
6.
Mirte Bannink
7.
Mike van Kuijl
8.
Jamie Mol
9.
Doeke Beljaars
10.
Leerkracht
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Mocht het om welke reden ook toch niet goed uitkomen…u kunt onderling ruilen.
Bij juf Carin op het raam hangt het rooster waarop u eventueel de wijzigingen kunt
aangeven.
Verdere informatie is te vinden in het boekje dat uw kind mee naar huis krijgt.
Wanneer er dan nog vragen zijn kunt u bij de leerkracht terecht.
Wilt u de shirtjes dinsdag 9 juni weer schoon inleveren bij de leerkracht?
We rekenen op een hele fijne avondvierdaagse!
Wanneer er vragen zijn kunt u bij de leerkracht terecht.
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Hallo Allemaal!
Als eerste willen wij jullie bedanken voor jullie aanmelding als schenker bij de Avond4daagse!
Altijd weer fijn dat we op jullie kunnen rekenen!
We willen jullie het volgende vragen:
 Willen jullie zelf zorgen voor een tafeltje waar het drinken op kan staan? En evt. een stoeltje
voor jezelf om het wachten wat aangenamer te maken?
 Geen tafeltjes met drinken op het trottoir zetten, maar minstens 5 meter buiten de
looproute?
 Kunnen jullie de pakjes drinken en de bak met snoep/koek, bekertjes/vuilniszakken de dag
dat je schenkt ophalen na 9.00 uur in de gymzaal van school? Het staat daar klaar met het
cijfer van de afstand (3-6-9-15 km). Alleen meenemen voor de afstand waar je bent
ingedeeld.
 Graag zoveel mogelijk en liefst alle pakjes drinken klaar zetten op het tafeltje of zo snel
mogelijk aanvullen zodat de drinkstop zo kort mogelijk duurt?
 Willen jullie zorgen voor een thermoskan koffie en thee voor de ouders/leerkrachten die de
groepen begeleiden?
 Op de donderdag wordt er alleen op de 15 km door ons drinken verstrekt.
 Mochten jullie op de ingedeelde plaats aankomen en daar ontdekken dat er al een school (in
de buurt) staat of dat de situatie toch te onveilig/onoverzichtelijk is, graag zelf in de buurt
een betere plek uitzoeken. Er moet voldoende ruimte zijn om met een groep stil te staan
zonder de lopers te hinderen. Neem het Avondd4daagse boekje mee waar de routes in
staan. Makkelijk nazoeken als je naar een andere locatie moet uitwijken.
 Als iedereen voorzien is, graag alle afval in de vuilniszakken en de locatie schoon achterlaten.
 In de mail kunnen jullie de mailadressen van alle schenkers zien. Graag zelf even contact met
elkaar opnemen om te overleggen wie wat doet.
Locaties (ongeveer halverwege de routes)
Maandag
3 KM Vijverweg / hoek IJsbaanweg
6 KM Wethouder Rikkerslaan
9 KM Forsythialaan
15 KM Kazerne
Dinsdag
3 KM Hanegewei ( politiebureau)
6 KM Wethouder Rikkerslaan
9 KM Hanegewei (politiebureau)
15 KM Westerkerk
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Woensdag
3 KM Retiefstraat ( laatste bocht voor de hei )
6 KM Retiefstraat ( ongeveer 4e bocht)
9 KM Einde Zandkampweg thv Arendlaan/Lijsterlaan
15 KM Jacobslaan
Donderdag
15 KM Jacob Catslaan
De indeling:
3 KM (50 deelnemers)
Maandag:
Mirjan de Jong
Petra Hulsebosch
Dinsdag:
Anja Leeflang
Wilma de Vries
Woensdag:
Marina vd Berg ( + leerkracht Julianaschool )
6 KM (70 deelnemers)
Maandag:
Jantine Posthouwer
Linda Jousma
Dinsdag:
Monique van der Lee
Carolien Kannegieter
Woensdag:
Wytse Brouwer
Heidi Groenesteijn
9 KM ( 65 deelnemers)
Maandag:
Martine Mechelsen
Maud Onderweegs
Dinsdag:
Anke Lankman
Tilly van Asselt
Woensdag:
Ina Vliek
Rynate Minnema

We hopen dat al deze informatie duidelijk is.
Bij vragen/opmerkingen etc kun je contact opnemen met Jolanda Duits en/of Wilma de Vries:
jolanda.els@gmail.com of tel: 06-50235218
Veel succes!!!!!!

Hartelijke groet van de hele avond4daagse- commissie!
Marjo Foppen, Marion van der Sar, Wilma de Vries, Marieke de Leeuw en Jolanda Duits
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